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March 22
Nazis establish the first 

concentration camp in Dachau, 
Germany to detain political prisoners 

and later Jews and others. Between 
1933 and 1945, Nazi Germany and 

its collaborators established more 
than 44,000 sites to detain, facilitate 

forced labor, and commit mass 
murder of Jews and others.

April 
Nazis promote a nationwide 
boycott of Jewish-owned 
businesses. Law for 
the Restoration of the 
Professional Civil Service is 
enacted, barring Jews from 
holding government positions.

June 16
National census completed in Germany, identifying 
525,000 Jews in the country—less than 0.75 percent 
of the population. Nazi regime later links this census 
data with a “marriage and family book” to develop a 
special racial database and a registration system, 
making it easier for the regime to “locate” its future 
Jewish victims.

1933

1935

1938

July 14
Law on the Revocation of 

Naturalization and Deprivation 
of German Citizenship strips 

citizenship from German naturalized 
citizens and German citizens 

residing abroad who are considered 
“undesirable,” including Jews.

September 15
The Nazi regime enacts the Nuremberg Race Laws, which 
define “Jewishness” in terms of ancestry, prohibit marriage 
and sexual intercourse between Jews and Germans, and 
restrict citizenship to “German or kindred blood . . . that 
is both desirous and personally fit to serve loyally the 
German people and the Reich.”

Holocaust
January 30
Adolf Hitler appointed 
German chancellor

August 17
An executive order requires all Jews in Germany to add 
either “Sarah,” if a woman, or “Israel,” if a man, on all 
identity documents. The regime also publishes a list of 
“Jewish” names that parents must choose from when 
naming their newborns.



October 5
All German passports held by 

Jews are invalidated and replaced 
with passports stamped with the 

letter “J” for “Jew.”

1939

1941

1942

1943-44

November 9-10
Nazis in Germany and Nazi-occupied areas carry out 
Kristallnacht, or the Night of Broken Glass in English, 
killing almost 100 Jews, destroying hundreds of Jewish 
synagogues, desecrating Jewish cemeteries, and looting 
more 7,000 Jewish-owned businesses. Later, the regime 
levies fines on German Jews for the destroyed property 
and issues a decree banning Jewish-owned businesses.

1933-1939
In this period, regional, state, and 

municipal Nazi officials issue more 
than 400 decrees regulations aimed 

at restricting nearly all aspects of the 
public and private lives of Jews.

September 1
Germany initiates World War II in Europe with the 
invasion of Poland. Britain and France declare war 
on Germany three days later.

October
First ghetto created in Priotrków 

Trybunalski, Poland with Jews forced 
to reside in a small, designated area 

of the city. The Nazis created more 
than 1,000 ghettos throughout 

the occupied territories during the 
Holocaust to separate and isolate 

the Jewish population. Later, the 
Nazis sealed off some ghettos—

including Poland’s Łódź ghetto on 
April 30, 1940 and Warsaw ghetto on 

November 15, 1940, confining more 
than 160,000 and 350,000 Jews, 

respectively.

September 1
All Jews in Germany over six years old are 
ordered to wear clearly visible symbols of 
their identity. Yellow Star of David badges 
and white armbands become the two most 
widely used symbols. Failure to comply with 
this order resulted in fines, imprisonment, or 
summary execution.

October 15
Mass deportations begin with German, Austrian, and 
Czech Jews being transported to ghettos, shooting 
sites, concentration camps, and killing centers 
primarily located in German-occupied territories. 
These deportations continue throughout the 
Holocaust with hundreds of thousands of Jews and 
others deported to various locations for detention, 
forced labor, or extermination.

November 25
The Eleventh Decree officially 

ended the possibility of 
emigration for German Jews 

and legalized the confiscation 
of Jewish property. December 8

Chelmno killing center located outside of Łódź Poland 
begins operations as the first stationary gassing 
facility. Other extermination camps with gassing 
facilities, included Belzec, Sobibor, Chelmo, Treblinka, 
and Auschwitz-Birkenau. Nearly 2.7 million Jews were 
killed in these centers.

January 20 
The Wannsee Conference 
marks the public unveiling 

oof the “Final Solution of the 
Jewish Question” with the 

stated goal of exterminating 
Europe’s 11 million Jews.

Ghettos are “liquidated” and 
residents are transferred to 
concentration camps and 
killing centers as part of the 
“Final Solution.”



June 6: D-Day
Allied forces invade 

Normandy on the coast of 
northern France.

As the allied forces advance 
into German-occupied territory, 
Nazis initiate “death marches” to 
evacuate the concentration camp 
population. Thousands die or are 
killed on these marches.

May 8: V-E Day
Germany surrenders to allied forces, 
bringing an end to the war in Europe. 
By the end of the war, the Nazi regime 
succeeded in killing an estimated 
six million Jews through privation, 
open-air mass shootings, and in 
extermination camps.

November 20
The International Military Tribunal 

in Nuremberg begins with 21 
Nazi leaders facing charges of crimes 

against peace, war crimes, and 
crimes against humanity. Less than a 

year later, the tribunal sentences 12 
to death, three to life imprisonment, 
and four to prison terms of 10 to 20 

years. Three are acquitted.

December 9
The U.N. Convention on the 
Prevention and Punishment 
of Genocide is enacted, 
defining “genocide” as one 
or more specific acts “with 
intent to destroy, in whole or 
in part, a national, ethnical, 
racial or religious group.”

1944

1945

1948



Before 1962

1959

1961

1973

1990

1933

1962

1962

Rwanda is under colonial rule, 
first by Germany between 1894 

and 1918, then by Belgium 
between 1924 and 1962. Both 

colonial rulers rely on Tutsi 
monarchs to implement policies. Following a colony-wide census, Belgian 

colonial administrators introduce a 
national identity card that includes 
ethnicity, institutionalizing the now 
monolithic “Hutu” and “Tutsi” distinction. 

November 1
A “Hutu Uprising” leads to anti-Tutsi massacres 
followed by outbreaks of inter-ethnic mass violence 
in the years leading up to the genocide. Hundreds of 
thousands of Tutsi are forced to flee Rwanda.

July 1
Rwanda gains independence from Belgium, and 
Hutu leader Gregoire Kayibanda is elected president 
on October 26, 1962. Kayibanda remains in power, 
running unopposed in subsequent elections, until he 
is overthrown in a coup. on July 5, 1973 by his defense 
minister Major General Juvénal Habyarimana.

New national identity cards 
introduced but still include ethnicity.

July 5 
Major General Juvénal Habyarimana 
assumes the office of the president 

after overthrowing Gregoire 
Kayibanda. Habyarimana remains in 
power after winning subsequent re-

elections in unopposed contests.

A group of Hutu intellectuals 
issue a manifesto calling for an 

end to both Tutsi exploitation 
and Belgian rule.

January 28
The Tutsi monarchy is abolished and 
replaced with a republic led by an all-

Hutu provisional national government.

October 1
The Tutsi-led Rwandan Patriotic 

Front (RPF) based in Uganda 
launches an attack on Rwanda, 

initiating a civil war and causing mass 
displacement of Rwandans.

Rwanda



August 4
The Hutu-led Rwandan government and the Tutsi-led RPF sign the 
Arusha Accords to end the three-year civil war. In addition to providing 
for a power-sharing arrangement, the establishment of a transition 
government, and the repatriation of refugees, the Accords include an 
agreement to end ethnic identification requirements.

1994

1993

1996

1998

2003

2008

April 6
Rwanda President Juvénal Habyarimana is 
killed when his plan is shot down over Rwanda’s 
capital city, Kigali. The Tutsi-led RPF is accused 
of being responsible and, within hours of the 
plane crash, state-sponsored radio announcers 
call on Hutu “patriots” to kill Tutsi. 

Over the next 100 days, Hutu perpetrators kill an 
estimated 75 percevnt, or 800,000 Tutsi women, 
men, and children. Most killings are carried out 
by hand, with machetes or clubs, and included 
other acts of violence, such as rape.

April 30
The U.N. Security Council condemns 

the killings in a resolution but refuses 
to use the term “genocide.”

July 4
The genocide ends with the RPF 

taking control of Kigali, Rwanda’s 
capital city, after securing 

significant parts of the country. July 19
A transitional government of national unity is 
established with Pasteur Bizimungu, a Hutu, as 
president and RPF leader Paul Kagame, a Tutsi, 
as vice president.November 8

The U.N. establishes the 
International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR) to “prosecute persons 
responsible for genocide.” Over 

the course of its work, the Tribunal 
indicted 93 and issued sentences to 
62 perpetrators. It also became the 

first tribunal to interpret the crime of 
genocide and conceptualize rape as 

a method of genocide.

Rwanda’s post-genocide 
government removes the 
“ethnic group” category from 
its national identity cards.

July 17
The Rome Statute is enacted to establish the 
International Criminal Court (ICC), the first permanent 
judicial body mandated to prosecute atrocity crimes.

A law is introduced to 
prevent “divisionism” in 

Rwanda by making ethnic 
self-identification a criminal 
offense with penalties of up 

to 30 years’ imprisonment 
and fines up to US$8,000.

Paper identification cards are replaced with 
plastic electronic ones that continue to 
exclude racial categories. Further restrictions 
are put into place to prevent the use of 
the terms “Hutu” and “Tutsi” in public and 
particularly in the political sphere.

2001

June 27
The Organic Law of 2003 is enacted to forbid 
“ethnic ideology” and “genocide mentality.”

https://www.britannica.com/dictionary/unity


1948

1978

1990

1962

1991

1995

1982

Mid-1970s

Myanmar

January 4
Union Citizenship Act is enacted, 

under which Rohingya have 
equal access to citizenship and 

are issued National Registration 
Cards (NRCs). Prime Minister 
U Nu recognizes Rohingya as 

indigenous to Myanmar.

March 2
General Ne Win overthrows U Nu, marking 
the beginning of 26 years of military rule 
in Myanmar.

Foreign Registration Cards are issued 
to some Rohingya under the Emergency 
Immigration Act, categorizing them 
as “resident foreigners” without full 
citizenship rights.

February 
Operation Naga Min (Dragon King)—

an exercise to identify and register 
residents in specific locations as 

either citizens or foreigners—
devolves into violent attacks on 
Rohingya and the destruction of 

Rohingya villages, forcing more than 
200,000 Rohingya into Bangladesh. October 15

Myanmar passes a new Citizenship Law that 
effectively denies Rohingya full citizenship. Rohingya 
are not issued citizenship cards under the new law. Ne 
Win says the law was intended to “clarify the position 
of guests and mixed bloods” and that “only pure-
blooded nationals will be called citizens.”

May 27
Myanmar holds multiparty national 

elections, in which Rohingya 
participate. The Myanmar military fails 

to acknowledge the landslide victory 
Aung San Suu Kyi’s National League for 

Democracy (NLD) party and puts her 
under house arrest.

The Myanmar military launches Operation Pyi 
Thaya (Clean and Beautiful Nation) in Rakhine 
State, killing and raping Rohingya and razing 
Rohingya villages and mosques, forcing tens of 
thousands of Rohingya to Bangladesh.

Myanmar begins issuing Temporary 
Registration Cards (TRCs), also known 
as “White Cards,” to Rohingya and other 
minorities. The cards confer no citizenship 
rights but later enable Rohingya to 
participate in the 2010 nationwide elections.



March 30
The military-backed Union Solidarity 
and Development Party wins flawed 

national elections and former 
military general Thein Sein becomes 

president. Rohingya are able to 
participate in the election process, 

and Rohingya candidates are elected 
to parliament. 

2011

2014

2017

2012

2015

June
Violent incidents between Buddhists and 
Muslims in Rakhine State spiral into targeted, 
state-sanctioned attacks on Rohingya and 
other Muslims, ultimately displacing more than 
200,000 Rohingya. More than 125,000 Rohingya 
and others are confined to dozens of internment 
camps that remain in place at the time of writing. 

Late 2012
Myanmar authorities begin a 
“citizenship verification” process 
targeting displaced Rohingya in 
Rakhine State and identifying them 
as “Bengali” or “Bengali/Islam.”March–April

Myanmar conducts a national 
census that deliberately excludes 

Rohingya Muslims and others.

Myanmar authorities revoke the White 
Cards held by Rohingya ahead of the 
national elections and issue White Card 
receipts, which also confer no rights.June 25

Myanmar authorities begin 
issuing Identity Cards of 

National Verification to 
Rohingya that confer no rights. 
Some Rohingya are coerced or 

forced to accept the cards. 

November 8
Rohingya are barred from voting or running for office in 
national elections. The NLD wins in a landslide victory.

Aung San Suu Kyi becomes 
the de facto head of state 
as State Counsellor. Under 
her administration, ICNVs 
are rebranded as National 
Verification Cards (NVCs). 

October 9
After Rohingya militant attacks 

on Myanmar police officers in 
Maungdaw and Rathedaung 

townships, Myanmar security forces 
raze dozens of villages in Maungdaw 

Township, killing, raping, and 
arresting Rohingya en masse, and 
forcing the displacement of more 

than 90,000 Rohingya to Bangladesh.

March 24
The U.N. Human Rights Council 

establishes the Independent 
International Fact-Finding Mission 

(FFM) on Myanmar to investigate 
human rights violations and abuses 
in Rakhine, Kachin, and Shan states. 

The Myanmar government refuses to 
cooperate with the mechanism. 

August 25
In response to further Rohingya militant attacks 
on police outposts, the Myanmar military kills 
thousands of Rohingya civilians, razes hundreds 
of villages, and commits other atrocities 
throughout northern Rakhine State. More than 
745,000 Rohingya flee to Bangladesh.

2016



July 17
NUG submits a declaration to the International Criminal 
Court (ICC) delegating jurisdiction to the Court to address 
mass-atrocity crimes committed in Myanmar. 

September 6
International Criminal Court (ICC) finds that it has jurisdiction 
over the alleged deportation of Rohingya from Myanmar 
to Bangladesh. The Office of the Prosecutor subsequently 
initiates an investigation, which is ongoing at the time of 
writing, into crimes committed by the Myanmar military. 

September 18
The FFM releases a 444-page report 

cataloging Myanmar military-led 
atrocity crimes in Myanmar and 

calls for the ICC or an international 
criminal tribunal to investigate and 

prosecute Myanmar security forces 
for genocide, war crimes, and crimes 

against humanity against Rohingya, 
Kachin, Shan, and others.

2021

2018

2019

2020

2022

November 11
The Gambia brings a case against Myanmar 
at the International Court of Justice 
(ICJ) alleging violations of the Genocide 
Convention. The ICJ subsequently issues 
legally binding “provisional measures 
of protection” for Rohingya. This case is 
currently ongoing at the the time of writing.

November 13
Under the principle of universal 

jurisdiction, the Burmese Rohingya 
Organization U.K. and Latin American 

human rights groups file a petition 
in an Argentinian court to open a 

criminal investigation into Myanmar’s 
atrocity crimes against Rohingya. The 

judiciary has subsequently initiated an 
investigation and the case is currently 

ongoing at the time of writing.
November 9
The NLD wins re-election in Myanmar’s second 
democratic election. Rohingya are again denied 
the right to participate in the election process.

Following the coup, tens of 
millions of people in Myanmar 

join protests and strikes in 
opposition to junta rule. In its 

effort to crush the opposition, 
the junta kills more than 1,500 

civilians, detains at least 12,000, 
disappears untold numbers of 
people, and forcibly displaces 
more than 440,000 during the 

first year of the coup.

February 1
Rejecting the election results, Senior General Min Aung Hlaing 
launches a military coup and detains State Counsellor Suu Kyi and 
others, declaring himself the head of the junta’s State Administration 
Council (SAC) the following day.

April 16
The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)—a group of 
elected Myanmar parliamentarians who evaded arrest during the coup—
establishes the National Unity Government (NUG) of Myanmar to serve as 
the legitimate elected government.June 3

NUG announces its commitment to 
“abolishing” the NVC process. The 

NUG further commits to ensuring 
citizenship based “on birth in 

Myanmar or birth anywhere as a child 
of Myanmar citizens.” 

March 22
The U.S. government concludes that the 
Myanmar military is responsible for committing 
genocide against the Rohingya people, marking 
the eighth time since the Holocaust that the U.S. 
has recognized a genocide. 
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အနှစှ်ခ်ျူ�ူပ်် 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့် ်လမူိ�ု��ဝုနေသသလက်ခဏား (identity) က်ု� အနေပြချချနံေသး နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိ ုတူစုခ်ျ�ပြ�စုသ်ည့်။် ဤ 
အရးက်ု� နှု�င်င််သံး�၊ တူု�င်�်ရင်�်သး�၊ လမူိ�ု��စု� (သု� ်) ဘးသးနေရ� အ��်စု�တူစုခ်ျ�ချ�အး� တူစုစ်ုတုူတ်ူစုန်ေ့သပြ�စုန်ေစု၊ တူစုခ်ျ�လံ��
ပြ�စုန်ေစု ��က်စ်ု�ီရေရ်ည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ပ်ြ�င်် ်က်���လေွန်ေသး လ��်ရ�် (သု� ်) လ��်ရ�်မိ�း�အပြ�စု ်အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု��ါသည့်။် 

ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွသ်မူိ�း�သည့် ် ချွပဲြချး��က်�်ပံြချင်�်၊ လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်�နေစုပြချင်�်နှငိ်် ် လံ�ပြချ�ံမိရုှိိနုေေသည့်် ် အ��်စု�မိ�း�အနေ�် 
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်အ�က်မ်ိ��က်ပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� ပြ��လ��်ရေ ်လမူိ�ု��၊အမိည့်စ်ုနေသး Identification �ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�က်ု� 
နှစိုရ်ှိိည့်လ်မိ�း�စုးွ အသံ��ပြ��ချဲ�်က်�ါသည့်။် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း� ချွပဲြချမ်ိ�စုတုူပ်ြ�းပြချင်�်�ု�င်ရ်း မိနူေဘးင် ်၌ 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််းက်ယွ်တ်ူး�စု�ီပြချင်�်�ု�င်ရ်း က်�လသမိဂျာဂရံို��သည့် ် “လမူိ�ု��ဝုနေသသလက်ခဏား  (identity) အး� နှု�င်င််နံေရ�
အသငွ်န်ေ�းင်မ်ိမုိ�း�တူု��ပြမိင််လ်းပြချင်�်” နှငိ်် ်က်းက်ယွ်မ်ိခုျယံ်ထူိုး�ရသည့်် ်အ��်စု�မိ�း�အနေ�် �စုမ်ိတိူထ်ိုး� ချွပဲြချး��က်�်နံေရ� 
“စုမံီိနေ�းက်ရွ်က်မ်ိ ု(သု� ်) ဥ�နေ့ပြ�ဌားေ�်မိမုိ�း�” သည့် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� က်���လေွရ်ေ ်အနေပြချအနေေ
တူစုရ်�်က်ု� �ေတ်ူ�ီရး၌ ေည့်�်ပြ�၊ လမ်ိ�ညွှေှမ်ိ�း�အပြ�စု ်နေ�းင်ရွ်က်န်ေ�က်းင်�် နေတူွ� ရှိိထုိုး��ါသည့်။် ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွသ်ည့်် ်
နှု�င်င််မံိ�း�သည့် ် �စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ် အ��်စု�မိ�း�က်ု� ပြီး�ု�ချငွ်�်��က်စ်ု�ီရးတူငွ် ် အ�င်န်ေပြ�နေချ�းနေမိွ�နေစု�ု� ် ဥ�နေ့နေ�က်းင်�်နှငိ်် ် 
အ��်ချ���်နေရ��ု�င်ရ်း အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� မိ�က်းချဏာ�ု�သလု� အသံ��ပြ��နေလ ် ရှိို�က်သည့်။် ဤသည့်မ်ိးိ ဂျာ���ပြ�ည့််
သမူိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်မီိ�နေလးင်တ်ူု�က်သ်ငွ်�် သတူပ်ြ�တူပ်ြချင်�် (Holocaust)၊ တူ�ူ ီ(Tutsi) ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် 
က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ် Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူု�န်ှငိ် ် ် အလး�တူ ူ က်စုုစရ�်ပြ�စုသ်လု�  ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် 
က်���လေွ�် ဲဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ််လ်ည့်�် အလး�တူ�ူင် ်ပြ�စု�်ါသည့်။်  

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ် အ�ု��ါ ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ၃ ချ�က်ု� နှုငု်�်ယ်ဉိ်နေလလ်းပြချင်�်နှငိ်် ် နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူမ်ိ ု ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� 
က်���လေွရ်ေ ်လမူိ�ု��၊ အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က် ်identification �ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�အး� အသံ��ပြ��ပြချင်�်တူု�က််ု� တူင်ပ်ြ�ပြီး�ီ� ရချု�င်ပ်ြ�ည့််
ရှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� �က်လ်က် ် �စုမ်ိတိူထ်ိုး�လ�က်ရ်ှိိနုေသး ပြမိေမ်ိးစ်ုစုအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�နှငိ်် ် �တူသ်က်၍် 
သတူင်�်အချ�က်အ်လက်အ်သစု ်မိ�း�က်ု� လည့်�် တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

အချေ�် - ၁ သည့် ် Holocaust၊ Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�တူငွ် ် identification 
သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�၏ အဓုာက် အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� စုစီုစုတ်ူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် ဤ နေလလ်းချ�က်မ်ိ�း�သည့် ်

နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့်််
သ၏ူ သက်န်ေသချကံ့် ်
(NVC) - ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိို 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� 
“နှု�င်င််ပံြချး�သးမိ�း�” ဟ� 
ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� 
မိည့််သ်ည့်် ်
အချငွ််အ်နေရ�မိ ိ
နေ��အ�်ပြချင်�်မိရှိိသုည့်် ်
သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�။ 
ဤက့်သ်ည့် ်
အနေရးင်အ်း�ပြ�င်် ်
အပြ�းနှ� (နေ��း)်နေရးင််
ပြ�စုပ်ြီး�ီ� အဂျာဂလ�်ု၊
ပြမိေမ်ိး နှစိုဘ်းသးပြ�င်် ်
နေ�းပ်ြ�ထိုး�သည့်မ်ိးိ 
“ဤသက်န်ေသချံ
က်တူပ်ြ�း�က်ု�င်န်ေ�းင််
ပြချင်�်ပြ�င်် ်နှု�င်င််သံး�
ပြ�စုန်ေ�က်းင်�်
သက်န်ေသချ ံအလ�ဉ်� 
မိပြ�စုန်ေစုရ”  
ဟ��င်ပ်ြ�စုသ်ည့်။် 
©Greg Constantine
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က့်က််ု�င်န်ေ�းင်သ်သူည့် ်ဂျာ���ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူရ်ေ ်“J” ဟနူေသးစုးလံ��က်ု� တူ�ံ�်ုချတူန်ှိတုူထ်ိုး�သည့်် ်ေးဇီာထို�တူ ်Kennkarte 
သက်န်ေသချကံ့်။် ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်ဗျူ��ရုို�က်နေရစုအီရ ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� ပြ�စုန်ေစုချဲန်ေသး Kennkarte က်ု� စုစုန်ေရ�၊ လမူိ�ု��နေရ�နှငိ်် ်လံ�ပြချ�ံနေရ��ု�င်ရ်း 
ထိုေု�်ချ���်မိမုိ�း�အတူကွ် ်ေည့်�်လမ်ိ�တူစုရ်�်သ�ွယ် ်အသံ��ပြ�� ချဲသ်ည့်။် ©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of 
Ellen Zweig, January 24, 1939

ရဝေ့် ါ သက်န်ေသချစံုးရွက်မ်ိ�း�သည့် ်လ�ူ�ဂျာဂ�ုလ၏် လမူိ�ု��အမိည့်က််ု� အဓုာက် နေ�း်ပြ�သည့်။် © Howard Davies CORBIS via Getty
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identification သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�မိ ိ�စုမ်ိတိူထ်ိုး�ပြ�ည့်သ် ူအနေပြမိးက်အ်မိ�း�က်ု� စုေစုတ်ူက်�နှငိ်် ်က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ််
ပြ�ေ ် ်ဗျူ��ရုို�က်ရက်တ်ူစု�်ေစ်ုးွ ချွထဲို�တူ၊် က်�်ွမိ�က်၊် သတူပ်ြ�တူန်ှု�င်န်ေစုချဲ�ံ်�က်ု�လည့်�် တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် ထိုု�န်ေ�က်းင်် ်အချ�ုေ်
က်ု��ွ�ဲေ ်ပ်ြီး�ီ� သယွ်ဝု်�က် ် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်ေည့်�်လမ်ိ�မိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် လံ�ပြချ�ံမိရုှိိရုမိည့်် ် အ��်စု�၏ အင်အ်း�က်ု� နေလ�းခ်ျ�ပြချင်�်
အး�ပြ�င်် ် ၎င်�်တူု�က််ု� တူပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်မိည့်န်ေသး “အမိညိ့််န်ေ�ချ ဂျာ�ီနှု��ု�က်”်သည့် ် ယ်ချင်ဂ်ျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�အး� 
နေက်းင်�်စုးွ သနေဘးနေ�ါက်ပ်ြီး�ီ� နေေးင်လ်းမိည့်် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ု� တူး���ီနှု�င်ရ်ေ ် ကြိုးက်�ု��မ်ိ�မိတုူစုရ်�်အနေေပြ�င်် ် အနေလ�
အေက်ထ်ိုး�ရမိည့်် ်က်စုုစပြ�စု�်ါသည့်။် 

ဥ�မိး၊ ဂျာ���လမူိ�ု��ဟ၍ူ က်ေဦး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိမုိ�း�မိရှိိခုျဲလ်ာင် ် လနူေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� ယ်ချ�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေ�်ေစ်ုးွ 
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် မီိ�နေလးင်တ်ူု�က်သ်ငွ်�် သတူပ်ြ�တူမ်ိ ု Holocaust သည့် ် နေထိုးက်�ံ်�ု်�န်ေ�းင်န်ေရ� စုမံီိ�ဲွ�စုည့်�်မိအုရ 
ပြ�စုန်ေ�် နှု�င်ခ်ျဲလ်မုိ်မ်ိည့် ် မိဟ�တူန်ေ�။ ေးဇီာတူု�၏် တူရး�ဝင်သ်တူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ချ�က် ် identification ပြ�စုစ်ုဉ်မိ�း�နှငိ်် ်
မိတိူတ်ူမ်ိ�အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� အသံ��ပြ��ပြချင်�်ပြ�စုစ်ုဉ်သည့် ်ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိမုိ ိ�ယ်ရ်ှိးိ�ပြချင်�်၊ ၎င်�်တူု� ်
�ု�င်�်စုစည့်�်မိ�း�က်ု� သမ်ုိ�ယ်ပူြချင်�်၊ နေေရးအရ ဂျာ���ရ�်က်ကွ်မ်ိ�း�နှငိ်် ် camp စုချေ�် မိ�း�တူငွ်သ်း နေေထိုု�င်န်ေစုပြချင်�်နှငိ်် ်အ�ံ��
တူငွ် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု��ါ ပြ��လ��်နေစုနှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် ့�တူယု်က်မိး့စ်ုစုအ်ပြီး�ီ�တူငွ် ် ဟစုတ်ူလး၏  
ေးဇီာအစုု��ရသည့် ် ေးဇီာမိ�း�နှငိ်် ် ၎င်�်တူု� ် မိဟးမုိတူတ်ူု�မ်ိ ိ ထိုေု�်ချ���်ချဲ�်က်သည့်် ် ဥနေရး�ေယ်န်ေပြမိရှိိ ု ဂျာ���လမူိ�ု��အး�လံ��၏  
သံ���ံ� နှစို�ံ်�ပြ�စုန်ေသး ဂျာ���လဦူး�နေရ ၆ သေ�်ချေ ်က််ု� သတူပ်ြ�တူန်ှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် အ�ု��ါသတူပ်ြ�တူမ်ိသုည့် ် လံ�နေလးက်န်ေသး 
အစုး�အစုး၊ နေရ၊ နေေရးထိုု�င်ခ်ျင်�်နှငိ်် ် က်�ေ�်မိးနေရ�အနေစုးင််အ်နေရှိးိက်မ်ိ�း�က်ု� စုေစုတ်ူက်�ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြချင်�်၊ အနေပြချချစံုး�
ဝတူန်ေေနေရ�က်င်�်မဲိမ်ိ၊ု ပြ�င်�်ဟင်�်လင်�်ပြ�င်၌် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်က််ု� �စုသ်တူမ်ိနုှငိ်် ်Belzec, Sobibor, Treblinka နှငိ်် ်
Auschwitz-Birkenau မိ�း�အ�ါအဝင် ် ဓားတူန်ေင်ွ�လငှ်် ် က်ရုုယ်းမိ�း�တူ�်�င်ထ်ိုး�သည့်် ် သ�တူသ်င်ရ်ှိငိ်�်လင်�်နေရ�စုချေ�်
မိ�း�မိ ိတူ�င်် ်ပြ�စုန်ေ�် ချဲပ်ြချင်�်ပြ�စု�်ါသည့်။်  

အမိ�ု��၊ အမိည့်သ်တူမ်ိတိူခ်ျ�က်�်ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�သည့် ်Rwanda သမိမတူ Juvénal Habyarimana နှငိ်် ်Burundi သမိမတူ 
Cyprien Ntaryamira တူု� ် စု�ီနှငိ်�်လု�က်�်ါရး နေလယ်းဉ်က်ု��စုခ်ျ�က်း ဟတူူနူေချါင်�် နေ�းင် ်၂ ဦး�က်ု� နေသ�ံ��နေစုချဲပ်ြီး�ီ�မိ�း�  
မိ�က်းမီိတူငွ် ်စုတူင်ခ်ျဲန်ေသး Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ပြ�စုန်ေ�်ရးတူငွ်လ်ည့်�် အလး�တူ ူအနေထိုးက်အ်�ံပ်ြ�� က်ညူ့်ခီျဲ�်ါသည့်။် 
က်ေဦး�အစုအီရင်ခ်ျခံျ�က်မ်ိ�း�က် တူ�ူ ီ (Tutsi)ဦး�နေ�းင်�်နေသး သ�ူ�ေအ်�ဲွ�က်ု� အ�ု��ါ သတူပ်ြ�တူမ်ိအုတူကွ် ် တူးဝေရ်ှိို

ဂျာ�းမိေနီှု�င်င်် ံDachau 
အက်�ဉ်�စုချေ�်ရှိို 
မီိ�သပြီးဂုျာ�ဟစ်ုက််
နေေးက်တ်ူငွ် ်�ံ�ထိုး�
သည့်် ်အနေလးင်�်မိ�း�
က်ု� �ယ်ရ်ှိးိ�နေေနေသး 
ဂျာ�းမိေပ်ြ�ည့်သ်မူိ�း�
အး� �က်ည့််ရု်ိုနေေသည့်် ်
အနေမိရုက်ေစ်ုစုသ်း� 
တူစုဦ်း�။ ©United 
States Holocaust 
Memorial 
Museum, 194
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ဂျာ�းမိေဘ်းသးပြ�င်် ်ဂျာ���ဟ�အဓုာ�ားယ်ရ်နေသး Jude က်ု�
နေရ�သး�ထိုး�သည့်် ် ့ါဝု့၏် အဝါနေရးင် ်�က်ယ်တ်ူစုခ်ျ�။ 
Holocaust အတူငွ်�်တူငွ် ်ဂျာ��မိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ဂျာ��� 
identity က်ု� ပြမိင်သ်းသည့်် ်သနေက်ဂတူအပြ�စု ်ဤတူ�ံ�်ု
မိ�း�က်ု� ဝတူ�်င်ရ်ေ ်အမုိေ ်န်ေ��ပြချင်�်ချခံျဲရ်သည့်။်  
©United States Holocaust Memorial Museum, 
circa 1941-1945
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နေ�က်းင်�်   စု�်ွစုွခဲျဲပ်ြီး�ီ� နေလယ်းဉ်��က်က််�၍ ေးရီ�ု�င်�်အတူငွ်�်တူငွ် ် နှု�င်င််�ုံ�င်န်ေရ့ယီ်ု�မိ ိ သတူင်�်နေ�က်ည့်းသမူိ�း�က် နှု�င်င််ံ်
လဦူး�နေရ၏ ၁၄ ရးနှေု�်ချေ ်ရ်ှိိ ု၎င်�်အချ�ုေ ်၇.၉ သေ�် ချေ ်ရ်ှိိနုေသး Tutsi လေူည့်�်စု�မိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူရ်ေ ်Hutu “မိ�ု��ချ�စု”်မိ�း�
က်ု� နေ�းဩ်ချဲ�်က်သည့်။် Hutu က်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ်တူချ�ု��အနေ�က်းင်�်ပြချင်�်ရး မိ�း�တူငွ် ်က်ု�င်န်ေ�းင်သ်မူိ�း�၏ လမူိ�ု��၊
အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ Rwanda အမိ�ု��သး�စုစီုစုန်ေရ�က့်မ်ိ�း�က်ု� အ�ု��ါသတူပ်ြ�တူမ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်ရေ ် အသံ��ပြ��ချဲ�်က်
သည့်။် ဥ�မိး၊ Hutu စုစုန်ေသ�ွကြွက်မိ�း�သည့် ်ပြီးမုိ�� ပြ�နေေရးမိ�း�တူငွ် ်အတူး�အ��ီမိ�း�ချ�ထိုး�ပြီး�ီ� ပြ�တူသ်ေ�်သးွ�လးသမူိ�း�
က်ု� အမိ�ု��သး�စုစီုစုန်ေရ�က့် ်(National Identification Card)မိ�း�က်ု� ပြ�ချု�င်�်က်း Tutsi ဟ�သတူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ က့် ်
က်ု�င်န်ေ�းင်သ်မူိ�း�နှငိ်် ်က့်မ်ိ�ါရှိိသုမူိ�း�က်ု� အစု�လု�က် ်အပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူခ်ျဲက်ြွက်သည့်။် ရက်န်ေ�ါင်�် ၁၀၀ အတူင်�် Hutu 
က်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ် Tutsi ၏ လဦူး�နေရ၏ ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၇၅% ချေ ် ် (သု� ်) အ�က်မ်ိ���င်�်အး�ပြ�င်် ် နေယ်းက်�်း�၊ မုိေ�်မိနှငိ်် ်
က်နေလ�သငူ်ယ်န်ေ�ါင်�် ၈၀၀,၀၀၀ က်ု� သတူပ်ြ�တူခ်ျဲ�်က်သည့်။် သတူပ်ြ�တူမ်ိအုမိ�း�စု�က်ု� လက်၊် ဓား�မိမိ�း� (သု� ်) တူင်�်��တူ်
မိ�း�ပြ�င်် ်ပြ��လ��်ချဲ�်က်ပြီး�ီ� တူပြချး� မိ�့ မ်ုိ�မိကု်ဲသ်ု�န်ေသး အ�က်မ်ိ��က်မ်ိမုိ�း�လည့်�် �ါဝင်ခ်ျဲ�်ါသည့်။်  

၁၉၃၀ နှစိုမ်ိ�း� နှငိ်် ်၁၉၄၀ နှစိုမ်ိ�း�က်းလရှိိ ုဂျာ�းမိေနီှငိ်် ်တူပြချး� ဥနေရး�ရှိိ ုဂျာ���မိ�း�နှငိ်် ်၁၉၉၀ နှစိုမ်ိ�း�ရှိိ ုRwanda မိ ိTutsi 
မိ�း�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် ယ်ချင်အ်စုု��ရအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံ အနေေးက်�်က် ် တူု�င်�်ရင်�်သး�လေူည့်�်စု�  
တူစုခ်ျ�ပြ�စုသ်ည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� က်���လေွရ်ေ ်လမူိ�ု��၊ အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ 
identification မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�အနေ�် မိိခီျု��ပဲြ�စု�်ါသည့်။် ဤရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�
အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်မိ ိနေေရးအနှိံ ် ဦး�နေ�းင် ်တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း� ပြ�စု�်းွ�ချ�ုေ ်၂၀၁၆ နှငိ်် ်၂၀၁၇ တူငွ် ်အဓုာက် ရို��်လံ��နေ�် လး
ချဲသ်ည့်။် စုစုသ်း�မိ�း�သည့် ်နေယ်းက်�်း�၊ မုိေ�်မိနှငိ်် ်က်နေလ�မိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်တ်ူု�က်ခ်ျု�က်ခ်ျဲပ်ြချင်�်၊ လနူေ�ါင်�်မိ�း�စုးွ
အနေ�် မိ�့ မ်ုိ�မိကု်���လေွပ်ြချင်�်၊ ရးချ�ီနေသး ရွးနေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� မီိ�ရုုို� ပြချင်�်နှငိ်် ်အပြချး� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ့�က်ခသည့် ်၂၅,၀၀၀ နေက်�း် 
နေရးက်ရ်ှိိလုးချဲပ်ြီး�ီ� ည့်စု�်တူန်ေ�နေရသည့်် ်အနေပြချအနေေတူငွ် ်နေေထိုု�င်န်ေေရနေသး ဘဂျာဂလးနေ့ရ်ှိိ်နှု�င်င််သံု� ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၇၀၀,၀၀၀ 
နေက်�းက််ု� အတူင်�်အဓာမိမ စုေွ ်ခ်ျးွထိုကွ်န်ေပြ��နေစုပြချင်�် တူု�က််ု� ပြ��လ��်ချဲ�်ါသည့်။် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်နေေးက်ထ်ို�် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၁၂၅,၀၀၀ က်ု� ၂၀၁၂ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ်တ်ူည့်န်ေ�းက်ထ်ိုး�နေသး နေချတူမီ်ိ 
အက်�ဉ်�စုချေ�်ပြ�စုန်ေသး ထိုမ်ုိ�သမ်ုိ�နေရ�စုချေ�် ၂၀ နေက်�းတ်ူငွ် ်က်ေ ်သ်တူ�ု်တူန်ေလးိင်ထ်ိုး�� ဲပြ�စု�်ါသည့်။်  

ပြီး�ီ�ချဲသ်ည့်် ်ရးစု�နှစိုဝ်က်စ်ုးချေ ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�နှငိ်် ် ပြ�ည့်ေ်ယ်အ်�င်် ်ချွပဲြချး��က်�်နံေရ�ဥ�နေ့၊ မိဝူါ့မိ�း�နှငိ်် ်
က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� နေဘ��ယ်�်ထို�တူပ်ြီး�ီ� လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးမဲိန်ေစုချဲသ်ည့်။် ဥ�မိး၊ ၁၉၈၂ တူငွ် ် ပြမိေမ်ိး
သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�တူေ�်တူရူရှိိမုိကု်ု� ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြီး�ီ� နှု�င်င််ေံယ်ေ်မုိတူ ်တူစုခ်ျ�တူည့်�်အတူငွ်�် 
က်မိး့အ်မိ�း��ံ�� နှု�င်င််မဲံိလ်ဦူး�နေရက်ု� �ထိုက်တ်ူ�ု�� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲန်ေသး ဥ� နေ့တူစုရ်�်က်ု� ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။် က်ေဦး� ဂျာ�ီနှု��ု�က််
�ု�င်ရ်း လူအ်ချငွ််အ်နေရ�ချ�ု��နေ�းက်မ်ိမုိ�း� နေေးက်�်က်တ်ူွတဲူငွ် ် လတွူလ်�်စုးွသးွလးချငွ််၊် �ည့်းနေရ�၊ က်�ေ�်မိးနေရ�
အနေစုးင််အ်နေရှိးိက်ရ်ရှိိမုိနုှငိ်် ် သက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေ�က်းင်�်မိ�း�က်ု� တူး�ပြမိစု�ု်တူ�်င်ပ်ြချင်�် တူု��်ါဝင်�်ါသည့်။် ထိုု�က်ဲသ်ု� ် ချွပဲြချး�
�က်�်သံည့််ဥ်�နေ့၊ မိဝူါ့နှငိ်် ်က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွအနေ�် ညှ့်ဉ်��ေ�်နေစုးက််း�မိနုှငိ်် ်မိ�း�ပြမိးင်လ်ိ
နေသး အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်ရ်က်စ်ုက် ်ယ်�တူမ်ိးမိ ုအနှတရးယ်က််ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။်  

၁၉ ၉ ၄ ချ�နှစို ်ရဝေ့် ါ
နှု�င်င်် ံRukara ရှိို  
က်တူသ်လစု ်ဘ�ရး�
နေက်�းင်�်တူစုခ်ျ�၏ 
�င်ဝ်င်န်ေ�းင််
အတူငွ်�်၌ တူစူု ီ
(Tutsi) လအူစု�လု�က််
အပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူ်
မိတုူငွ် ်သး�နေက်းင််
ပြ�စုခ်ျဲရ်သမူိ�း�၏  
ရို��်အနေလးင်�်မိ�း�။ 
©Jack Picone, 
1994
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၂၀၁၆နှငိ်် ် ၂၀၁၇ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်ဦး�နေ�းင်သ်ည့်် ် တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိ ု အပြီး�ီ�တူငွ် ်
Fortify Rights၊ UN အချ�က်အ်လက်ရ်ှိးိနေ�ွနေရ�မိစုရ်ှိငိ် ်၊ ထိုု�န်ေေးက် ်UN အထို�ူက်ု�ယ်စ်ုး�လယိ်မ်ိ�း�နှငိ်် ်US အစုု��ရ
အပြ�င် ် အစုု��ရမိ�း�အ�ါအဝင် ် တူပြချး�အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က် အ�ု��ါတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိသုည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိ ု နေပြမိးက််
နေ�က်းင်�် �ံ��ပြ�တူခ်ျဲ�်က်သည့်။် ယ်ချင် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ဲသ်ု� ် တူပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�် ��က်စ်ု�ီနေစုလု�သည့်် ် သနေဘးပြ�င်် ်
identity မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�က်ု� အသံ��ပြ��ပြချင်�်သည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် အချေ�်က်ဏ္ဍတူစုခ်ျ� အပြ�စု�်ါဝင်ပ်ြီး�ီ� အေးဂျာါတူ ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူး�စု�ီနှု�င်န်ေရ�အတူကွ် ်နေပြ�ရှိငိ်�်ရမိည့်် ်က်စုုစပြ�စု�်ါသည့်။်  

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး၏ အချေ�်-၂ သည့် ်၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလ ၁ ရက်န်ေေတ်ူငွ် ်စုတူင်ခ်ျဲန်ေသး ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုအထို’မိ’နေပြမိးက််
သည့်် ်�ု��ဝါ�နေသး စုစုအ်းဏားသမ်ုိ�မိပုြ�စုပ်ြီး�ီ�က်တူည့်�်က် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�မိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�၏် တူည့်ရ်ှိိမုို
က်ု� ပြင်င်�်�ယ်လ်�က်ရ်ှိိ�ံု�နှငိ်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�အ်း� မိည့်သ်ည့််အ်ချငွ််အ်နေရ�မိ ိ နေ��မိထိုး�သည့််အ်ပြ�င် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� 
နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ့်ပ်ြ�း� (NVC - National Verification Card) က်ု� လက်ခ်ျရံေ ်
အတူင်�်အက်��် �ုအး�နေ��ချု�င်�်နေစုလ�က်ရ်ှိိ�ံု�က်ု� နေ�းထ်ို�တူတ်ူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိစို၍ ဗုျူ�လခ်ျ���်မိ�ုကြိုးက်�ီမိင်�်နေအးင်လ်ုငု်ဦ်း�နေ�းင်န်ေသး ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်သည့် ် နှု�င်င််အံနှိံ ်ပြ�ည့်သ် ူ
နေထိုးင်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� သတူပ်ြ�တူပ်ြီး�ီ�နေထိုးင်ခ်ျ�ချဲသ်လု� တူစု�်က်တ်ူငွ် ် တူု�င်�်ရင်�်သး�လက်ေ်က်က််ု�င် ် အ�ဲွ�အစုည့်�်
မိ�း�နှငိ်် ် စုစုတ်ူ�်၏တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိကု်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ ် �ဲွ�စုည့်�်ချဲ�်က်သည့်် ် အရ�်သး�ဦး�နေ�းင်န်ေသး စုစုတ်ူ�် PDF  
(ပြ�ည့်သ်ူက််းက်ယွ်န်ေရ�တူ�်)မိ�း�က်ု� အရှိိုေပ်ြမိင််တ်ူု�က်ခ်ျု�က်လ်�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။်  

အ�ု��ါတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်နေေစုဉ် နှု�င်င််အံတူငွ်�်က်�ေရ်ှိိနုေေသည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၆၀၀,၀၀၀ နေက်�းန်ေေထိုု�င်ရ်း ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ံ
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က် “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”ဟ� သတူမ်ိတိူန်ေချ်�ု�ပြချင်�်က်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ်အးဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�မိ ိNVC 
က့်မ်ိ�း�အသံ��ပြ��နေေ�က်�ံ�က်ု� Fortify Rights အး�နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်အစုး� အးဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
မိ�း�သည့် ် ဘဂျာဂလး�နေ့ရ်ှိိမ်ိ ိ ချု��ဝင်လ်းသမူိ�း�ပြ�စုသ်ည့်ဟ်�နေသး အနှတရးယ်က်ြိုးက်�ီသည့်် ် လမ်ုိလံ��တူစုခ်ျ�က်ု� နေလးင်စ်ုး
အပြ�စု ်အသံ��ပြ��လ�က် ်“ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”က်ု� “ဘဂျာဂလ”ီ (သု� ်) အပြချး�နှု�င်င််သံး� identity အပြ�စု ်ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူ�်က်သည့်။်  

ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိ ိ
ထိုကွ်န်ေပြ��ရေက်ြိုးက်�ု�စုး�
ရင်�် ေတူ(်Naf) ပြမိစု်
တူငွ် ်နေလပိြမိ�တူသ်းွ�
နေသးအချါ နေသ�ံ��ချဲ်
သည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
က်နေလ�င်ယ်မ်ိ�း�နှငိ်် ်
လကူြိုးက်�ီမိ�း�အး�  
ဘဂျာဂလး�နေ့ရ်ှိိန်ှု�င်င်် ံ
Cox’s Bazar ချရုို�င််
တူငွ် ်နေပြမိပြမိ��်နေ��နေေ
နေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
့�က်ခသည့်မ်ိ�း�။ 
Patrick Brown 
©Panos/ UNICEF 
2018



ဘဂျာဂလး�နေ့ရ်ှိိန်ှု�င်င်် ံCox’s Bazar ချရုို�င်၊် Balukhali စုချေ�်ရှိိ ုအက်အူည့်�ီစုစည့်�်မိ�း�ပြ�ေ ်န်ေဝရး နေေရးတူငွ် ်တူေ�်စုနီေေနေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ့�က်ခသည့်မ်ိ�း� ။  
©Panos/UNICEF 2018

၁၉၉၄ ချ�နှစို ်ရဝေ့် ါနှု�င်င်် ံRukara ရှိိ ုက်တူသ်လစု ်ဘ�ရး�နေက်�းင်�် အပြ�င်�်က်တ်ူငွ် ်က်�ေရ်စုခ်ျဲန်ေသး အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်အ်သတူခ်ျခံျဲရ်သည့်် ်တူ�ူ ီလမူိ�ု��မိ�း�၏  
���်သု����က်စ်ု�ီနေေနေသး အနေလးင်�်မိ�း�။ ©Jack Picone, 1994 
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အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� အနေပြချချလံူအ်ချငွ််အ်နေရ�မိ�း�ရရှိိကု်�င််သ်ံ��မိ ု တူး�ပြမိစုရ်ေ ်
ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် ညှ့်းတူးမိကု်င်�်မဲိသ်ည့်် ် က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�က်ု� အတူု��ချ� ချ�မိတိူပ်ြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�အး� 
နေချ�မိေု�်��က်စ်ု�ီနေရ� campaign မိ�း�က်ု� �က်လ်က်န်ေ�းင်ရွ်က်လ်�က်ရ်ှိိသုည့်။် ဥ�မိး၊ Fortify Rights မိရိရှိိခုျဲသ်ည့်် ်
၂၀၂၁ နှု�ဝင်ဘ်း ၂၅ တူငွ် ်ဘ�ူသ�ီနေတူးင် ်ပြီးမုိ��ေယ်ရ်ှိိ ုစုစုန်ေက်းင်စ်ု၏ီ အနေထိုနွေထိုအွ��်ချ���်နေရ�ဌားေမိ ိထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲန်ေသး 
နေ�ါက်�်က်း�လးသည့််အ်��်ချ���်နေရ��ု�င်ရ်း အမုိေ ်စ်ုးတူစုခ်ျ�တူငွ် ် “ဘဂျာဂလ ီ (ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း)လမူိ�ု��မိ�း�သည့် ် တူရး�ဝင််
ချငွ််ပ်ြ��ချ�က်ရ်ပြီး�ီ�မိသိး ချရီ�သးွ�နှု�င်”် ပြီး�ီ� အမုိေ ်က််ု� ချ�ု��နေ�းက်ခ်ျဲလ်ာင် ်“တူည့်�်ဥဲ�နေ့အရ ပြ�င်�်ထိုေစ်ုးွအနေရ�ယ်ပူြချင်�်” 
ချရံမိည့်ဟ်� နေ�းပ်ြ��ါရှိိကု်း နေ့သနေေ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွ ချရီ�သးွ�လးချငွ််က််ု� တူး�ပြမိစုသ်ည့်် ်နှစိုက််းလ
ရှိိည့်�်က်းလ�က်ရ်ှိိနုေသး က်ေ ်သ်တူ�ု်တူ�်င်ခ်ျ�က် ်မိ�း�က်ု� ထို�်နေလးင်�်ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�မိတိူခ်ျဲသ်ည့်။်  

အပြချး�ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ် အ�ု��ါ�ုတူ�်ု�မ်ိမုိ�း�က်ု� အမိ�ု��သး�လံ�ပြချ�ံနေရ� နေချါင်�်စုဉ်တူ�်ပြီး�ီ� 
တူရး�မိာတူနေ�က်းင်�်ပြ�ရေ ် ကြိုးက်�ု��မ်ိ�လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဥ�မိး၊ အထိုက်တ်ူငွ်န်ေ�းပ်ြ�ချဲန်ေသး အမုိေ ်သ်ည့် ် “ပြီးမုိ��ေယ််
လံ�ပြချ�ံနေရ�နှငိ်် ် တူရး�ဥ�နေ့စုု��မုိ��မိ”ုက်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ ် ဘဂျာဂလလီမူိ�ု��မိ�း�အး� က်ေ ်သ်တူ�ု်တူ�်င်ရ်ေ ် လု�အ�်နေ�က်းင်�် 
နေ�းပ်ြ�သည့်။်  

နှစိုအ်ေည့်�်င်ယ်ခ်ျေ ်�်က်းနေအးင် ် identification သက် ်နေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�နှငိ်် ် နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�က်း� 
�က်စ်ု�်မိရုှိိနုေ�က်းင်�် နေက်းင်�်စုးွအသအုမိတိူ ် ပြ��ထိုး�ပြီး�ီ�ပြ�စု�်ါတူယ်။် သု�န်ေသး ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအနေ�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူု�က််
ချု�က်မ်ိမုိ�း� က်���လေွန်ေေချ�ုေက််းလအတူငွ်�်၌�င် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု တူချ�ု�� UN အရးရှိိမုိ�း�၊ သရံံို��မိ�း�နှငိ်် ် အပြချး�အ�ဲွ� 
အစုည့်�်မိ�း�သည့်ရု်ို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� �စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ်NVC အသံ��ပြ��မိကု်ု� ရံုို�ချ�ရေ ်��က်က််ကွ်ခ်ျဲသ်လု� တူချ�ု��က်စုုစ
မိ�း�တူငွ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း “နှု�င်င််မဲံိမ်ိ”ု အတူကွ် ်လက်န်ေတူွ��ေသ်ည့်် ်နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်တ်ူစုရ်�်အပြ�စု ်NVC က်ု� နေ�်နေ�်ထိုင်ထ်ိုင် ်
အး�နေ�� နေထိုးက်ခ်ျခံျဲ�်က်နေသ�သည့်။်  

သု�ရ်းတူငွ် ် ၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက် ် အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်၏ �က်မ်ိ��က်��် ရက်စ်ုက်မ်ိကု်ု� က်ေဦး� 
�က်�ံနေတူွ� ချဲရ်ပြီး�ီ�နေေးက် ်အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်အူနေ�ါင်�်တူု�သ်ည့် ်�ု�မုိ��ငွ််လ်င်�်လး�က်ပြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� လက်ခ်ျံ
က်း ရချု�င်ပ်ြ�ည့်တ်ူငွ် ်၎င်�်တူု� ်�က်�ံချဲရ်သည့်် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် �ု�မုိ� သရုှိိုေး�လည့်လ်းသည့်် ်အသငွ််
သဏ္ဍေ ်လက်ခဏားမိ�း�က်ု� ပြ�သချဲ�်က်သည့်။်  

NVC ပြ�စုစ်ုဉ်အ�ါအဝင် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� �ု��က်�ု��သက်န်ေရးက်လ်�က်ရ်ှိိသုည့်် ် ချွပဲြချး��က်�်နံေရ�ဥ�နေ့၊ မိဝူါ့နှငိ်် ်
က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�အနေ�် သည့်�်ချနံှု�င်မ်ိမုိးိလည့်�် အး�နေ��းလ်းချဲသ်ည့်။် အထို�ူသပြ�င်် ်အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� �မ်ိ���ီမိကု်ု� 
နေရှိးိင်တ်ူမ်ုိ�နှု�င်ခ်ျဲန်ေသး နေရွ�နေက်းက်ခ်ျလံတွူန်ေတူး ် အမိတူမ်ိ�း�က် ၂၀၂၁ ဧပြီး�ီလတူငွ်�ဲွ်�စုည့်�်ချဲသ်ည့်် ် အစုု��ရ - 
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ “အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ (NUG)က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ် အပြချး�တူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�အ�်  
လူအ်ချငွ််အ်နေရ�ချ�ု��နေ�းက်မ်ိမုိ�း�နှငိ််အ်တူ ူစုစုတ်ူ�်မိ ိအတူင်�်အဓာမိမအသံ��ပြ��ချဲသ်ည့်် ် ပြ�စုစ်ုဉ်တူစုခ်ျ�အပြ�စု ်NVC က်ု� 
နေ�းပ်ြ�ပြီး�ီ� NVC ပြ�စုစ်ုဉ် “��က်သ်မ်ုိ�နေရ�”အတူကွ် ်သနှိဌုားေက််တူကု်ဝတူက််ု� ၂၀၂၁ ဇွာေလ် ၃ ရက်တ်ူငွ် ် နေ�က်ည့်းချဲ်
သည့်။် NUG သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��အး�လံ��အး� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အပြ�ည့််အ်ဝက်ု� ထိုထုိုနုေရးက်န်ေရးက် ်
နေ��အ�် (သု� ်) ပြ�ေလ်ည့်န်ေ��အ�်မိည့်် ်“ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�် (သု� ်) ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�၏ သး�သမီိ�အပြ�စု ်မိည့််
သည့််န်ေေရးတူငွ်မ်ိ�ု� နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�်”ဟနူေသးအချ�က် ်အနေ�်အနေပြချချပံြီး�ီ� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� နေသချ�းနေစုရေ ်�က်လ်က် ်
က်တူပုြ��ချဲ�်ါနေသ�သည့်။်  

၂၀၂၁ စုက်တ်ူင်ဘ်းလတူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်သ်နူှငိ်် ် ့�က်ခသည့်န်ေချါင်�်နေ�းင် ် တူစုဦ်း�ပြ�စုသ် ူ 
မုိ�ဟစုအ်လူးသည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်သ်ည့်် ်၎င်�်၏ လ��်င်ေ�်မိ�း�အတူကွ် ်ဘဂျာဂလးနေ့ရ်ှိိတ်ူငွ် ်လ��်�က်ံ
သတူပ်ြ�တူခ်ျခံျဲရ်�ါသည့်။် ၂၀၁၉ မိတူလ်တူငွ် ် မုိ�ဟစုအ်လူးသည့် ် ဂျာ�ေဗီျူးရှိိ ု က်�လ လူအ်ချငွ််အ်နေရ�နေက်းင်စ်ုတီူငွ် ်
စုက်း�နေပြ�း�က်း�ချငွ်် ်ရရှိိခုျဲ�်ါသည့်။် ၎င်�်က် က်�လအ�ဲွ�ဝင် ်နှု�င်င််မံိ�း�က်ု� နေပြ�းသည့်မ်ိးိ - 

“�ယ်စ်ု�နှစိုမ်ိ�း�တူု�င်န်ေအးင် ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ဟ်း ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိးိ စုေစုတ်ူက်�က်���လေွတ်ူဲ ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်ေ်ဲ ် ရင်�်ု�င်ခ်ျဲရ်
�ါတူယ်။် သတူူု�က်် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�အ်မ်ုိနေတူကွ်ု� မီိ�ရုုို�တူယ်၊် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�န်ေပြမိနေတူကွ်ု� သမ်ုိ�ယ်တူူယ်၊် မုိေ�်မိနှငိ်် ်
မုိေ�်က်နေလ�နေတူကွ်ု� အ��်စု�လု�က် ် မိ�့ မ်ုိ�က်�င််ခ်ျဲ�်က်တူယ်။် နေထိုးင်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွနေသး က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု�  
(ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�က််ု�) သတူပ်ြ�တူခ်ျဲ�်က်တူယ်။် အချ�နေတူး ် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� “က်�လး�” (ဗျူမိးဘးသးစုက်း�တူငွ် ် 
ချ��ု�နှိမ်ုိနေချ်နေဝ်သည့်် ် အသံ��) �ု�ပြီး�ီ� တူ�ံ�်ုက်�်�က်တူယ်။် သတူူု�က်် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� “တူရး�မိဝင် ် 
ဝင်န်ေရးက်လ်းသ”ူ၊ “ဘဂျာဂလ”ီ (နှငိ််)် “မိ�ူလင် ် အ�က်မ်ိ��က်”်လု� ် နေချ် �က်တူယ်။် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််  
(သတူူု�န်ေချ်တူး) တူစုခ်ျ�မိ ိမိဟ�တူဘ်�ူ”။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး��ါ။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း�ါ။” 



�ု�လေန်ှု�င်င််ရံှိိ ုŁódź ဂျာ���ရ�်က်ကွ်တ်ူငွ် ်ဂျာ�းက်င်အ်က်�ီနေ�် ချ���်ထိုး�သည့်် ်
့ါဝု့၏် �က်ယ်န်ှငိ်် ်အမိ�ု��သး�နှစိုဦ်း�။ Holocaust အတူငွ်�်တူငွ် ်ဂျာ��� 
မိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ဂျာ��� identity က်ု� ပြမိင်သ်းသည့်် ်သနေက်ဂတူအပြ�စု ်
ဤတူ�ံ�်ုမိ�း�က်ု� ဝတူ�်င်ရ်ေ ်အမုိေ ်န်ေ��ပြချင်�်က်ု�ချခံျဲရ်သည့်။်  
©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of 
Dan Lenchner, 1942 
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အဓိိကအကြံကပံြုပ်ုချူ�ကမ််း�း� 
ပြမိေမ်ိးစ်ုစုအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ပြ�စုန်ေ�်� ဲဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်�ါအဝင် ်နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� 
က်���လေွလ်�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ်နေအးက်�်ါအချ�က်မ်ိ�း�အ�ါဝင် ်အ�က်ပံြ��ချ�က် ်၁၉ ချ�က်ု� ပြ��လ��်
ထိုး��ါသည့်။်  

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�အနေေပြ�င်် ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်မိ ိ လက်ေ်က်၊် ဘဏ္ဍးနှငိ်် ် ဝင်န်ေင်နွှငိ်် ် နှု�င်င််နံေရ�တူရး�ဝင်မ်ိရုှိို  
နေေမိကု်ု� ပြင်င်�်�ယ်က််ေ ်က််ကွ်ရ်ေ ်အနေရ�ယ်နူေ�းင်ရွ်က်သ်င််သ်ည့်။် နှု�င်င််တံူက်း စု�ီးွ�နေရ�လ��်င်ေ�်မိ�း�အနေေပြ�င်််
လည့်�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် ၎င်�်၏ အနေ�ါင်အ်�ါမိ�း�ပြ�င်် ် ချ�ုတူ�်က်န်ေ�းင်ရွ်က်မ်ိကု်ု� မိည့်သ်ည့််ေ်ည့်�်နှငိ််မ်ိ�ု� 
နေရှိးိင်ရ်ှိးိ�သင််ပ်ြီး�ီ� အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ ရးဇာဝတူမ်ိတုူငွ် ် ��ူနေ�ါင်�်�ါဝင်သ်ည့်ဟ်� ယ်�ူရနေသး မိည့်သ်ည့်််
လ��်င်ေ�်က်ု� မိ�ု� သက်�်ု�င်ရ်း တူရး�စုရီင်န်ေရ�တူငွ် ်တူးဝေခ်ျခံျု�င်�်သင််န်ေ�သည့်။် 

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း� အထို�ူသပြ�င်် ်အနေရှိိ�နေတူးင်အ်းရှိနိှု�င်င််မံိ�း�အသင်�်၏ အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ံ
ရှိိ ု ပြ�စုန်ေ�်� ဲ ရက်�်က်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� အ�ံ��သတူ၊် က်�သရေ ် အနေပြ�ရှိးိနေပြ�ရှိငိ်�်မိနုှငိ်် ်
�တူသ်က်၍် အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်ဦူး�နေ�းင်န်ေသး NUG အစုု��ရနှငိ်် ် ချ�ုတူ�်က်န်ေ�းင်ရွ်က်ပ်ြချင်�်၊ ၎င်�်အး� 
�စုစည့်�်အက်အူည့်မီိ�း�နေ��အ�်ပြချင်�်နှငိ်် ် လက်ရ်ှိိ ု နှု�င်င််တံူက်း တူးဝေခ်ျမံိ ု ယ်နှတရး�မိ�း�က်ု� အး�နေ��က်ညူ့်ပီြချင်�်
မိ�း�ပြ��လ��်သင််သ်ည့်။် 

• �ု�မုိ�က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ်�်ု�ရနေသး ်UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်စုစုတ်ူ�်
မိ ိ က်���လေွခ်ျဲန်ေသး စုစုရ်းဇာဝတူမ်ိနုှငိ်် ် လသူး�မိ��ု�နှယွ်အ်နေ�် က်���လေွသ်ည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ်
အပြချး�ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူရး�ဝင်�်ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ု
အသအုမိတိူပ်ြ��သင််သ်ည့်။် 

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်နှု�င်င််တံူစုခ်ျ�ချ�င်�်စုအီလု�က် ်ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်ယ်နှတရး�နှငိ်် ်နှု�င်င််နံေ�ါင်�်စုံ� ညှ့်နုှ ုငု်�်နေ�းင်ရွ်က််
ပြချင်�်မိ�း�မိတိူ�င်် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူး�စု�ီပြချင်�်နှငိ်် ်
အ�ံ��သတူပ်ြချင်�်အနေ�် အနေလ�ထိုး�နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်သက်�်ု�င်ရ်းဌားေမိ�း� ထိုနူေထိုးင်သ်င််န်ေ�သည့်။် ထိုု�ေ်ည့်�်
အတူ ူUN နှငိ်် ်နှု�င်င််တံူက်း လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်ထ်ိုး�နေရ� အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�သည့် ်အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်
ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� ချွပဲြချး�နေ�းထ်ို�တူရ်ေ ်ဥ�နေ့�ု�င်ရ်း က်ွမ်ိ�က်�င်သ်မူိ�း�က်ု� ချေ ်အ်�်ပြီး�ီ� 
အနေရ�နေ�်တူံ� ်ပြ�ေမ်ိမုိ�း�က်ု� အ�က်နံေ��ပြချင်�်နှငိ်် ် လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်န်ေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က်ု� က်းက်ယွ််
တူး�စု�ီပြချင်�်နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် �ည့်းနေ��ပြချင်�်မိ�း� ပြ��လ��်သင််န်ေ�သည့်။်  





Genocide by Attrition

နည်း�်လမ််း� (Methodology) 

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ် အတူတုူက်် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�၊ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ ိ လတွူန်ေပြမိးက်န်ှု�င်ခ်ျဲသ်မူိ�း�၏ 
ထိုကွ်�်ု�ချ�က်မ်ိ�း�၊ ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�နှငိ်် ် စုစုတ်ူ�် နေက်�းနေထိုးက်န်ေေးက်ခ်ျ ံ
သတူင်�်မိ�း�အနေ�် သတူင်�်အချ�က်အ်လက်�်ု�င်ရ်းချွပဲြချမ်ိ�စုတုူပ်ြ�းမိ ု (Media Analysis) မိ�း�မိ ိ
သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်�ု�င်ရ်း သ�နေတူသေက်ု� အနေပြချချထံိုး��ါသည့်။်  

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးအတူကွ် ် ပြ��လ��်ချဲန်ေသး သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်�ု�င်ရ်း သ�နေတူသေသည့် ် Holocaust၊ 
Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် ရုို�က်ခ်ျတူလ်�က်ရ်ှိိနုေသး ပြ�စုန်ေ�်� ဲ ရက်စ်ုက််
ယ်�တူမ်ိးမိမုိ�း� အနေ�် တူစုခ်ျ�ပြချင်�် နေလလ်းစုတုူပ်ြ�းချ�က်က််ု� တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ်၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလနှငိ်် ်၂၀၂၂ ဧပြီး�ီလ�က်း� ပြမိေမ်ိး၊ ဘဂျာဂလးနေ့ရ်ှိိ်နှငိ်် ်နှု�င်င််တံူက်းရှိို  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၂၃ ဦး�အ�ါအဝင် ် နှု�င်င််တံူက်းက်ယ်�်ယ်န်ေရ�လ��်သး�နှငိ်် ် သ�နေတူသ ီ ၅ ဦး�တူု�က််ု�လည့်�်  
အင်တ်ူးဗျူ���ချဲ�်ါသည့်။် Fortify Rights သည့် ် အင်တ်ူးဗျူ���အမိ�း�စု�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဘးသးစုက်း�ပြ�င်် ်
ပြ��လ��်ချဲပ်ြီး�ီ� တူချ�ု��အနေပြချအနေေမိ�း�တူငွ် ် အဂျာဂလ�်ုဘးသးပြ�ေပ်ြ�င်် ် ပြ��လ��်ချဲ�်ါသည့်။် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး
အတူကွ် ် အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��ု�သ ူ မိည့်သ်တူူစုဦ်း�တူစုန်ေယ်းက်မ်ိ ိ အချနေ�က်�နေင် ွ ယ်ခူျဲပ်ြချင်�်မိရှိိ�ုါ။ နေပြ��ု�သူ
အး�လံ��အး� အင်တ်ူးဗျူ���ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်၊် စုတုူလ်ု�လက်ရ်နေ�းင်ရွ်က်မ်ိနုှငိ်် ် မိာနေဝချဲသ်ည့်် ် သတူင်�်
အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�အး� မိည့်သ်ု�မ်ိည့်�ံ်� အသံ��ပြ��မိည့်ပ်ြ�စုန်ေ�က်းင်�်က်ု� အနေ�က်းင်�်�က်း�ချဲ�်ါသည့်။် 
အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��ု�သအူး�လံ��သည့် ် အင်တ်ူးဗျူ���မိတူု�င်မီ်ိ ၎င်�်တူု�၏် သနေဘးတူခူျငွ််ပ်ြ��ချ�က်က််ု� နေ��အ�်ချဲ်
�က်�ါသည့်။် အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��က်း�သအူး�လံ��၏ အမိည့်၊် နေေရ�်နှငိ်် ် မိည့်သ်မူိည့်ဝ်ါပြ�စုန်ေ�က်းင်�်�ါ 
အနေသ�စုတုူအ်ချ�က်မ်ိ�း�က်ု� လံ�ပြချ�ံနေရ�အရ ဤ အစုရီင်ခ်ျစံုးတူငွ် ် ထိုမ်ုိချ�ေ ် (သု� ်) နေပြ�းင်�်လနဲေ�းပ်ြ� ထိုး�
�ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လမူိကု်ယ်�်ယ်န်ေရ�နှငိ်် ် ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�နေရ�
ဝေက်ြိုးက်�ီဌားေ၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်��ဏား း�က်ွေ�်ပြီးမုိ��ေယ်ရ်ှိိ ုလဝူင်မ်ိကုြိုးက်�ီ�က်�်နေရ�နှငိ်် ် ပြ�ည့်သ်ူအ်င်အ်း�ဝေက်ြိုးက်�ီဌားေ၊ 
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ု နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ် ် စုမံီိက်ေု�်နှငိ်် ် စုမံီိနေရ�ရး ဦး�စု�ီဌားေနှငိ်် ် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် စုစုန်ေတူနွှငိ်် ် 
ဘ�ူသ�ီနေတူးင်ရ်ှိိ ု အနေထိုနွေထိုအွ��်ချ���်နေရ� ဦး�စု�ီဌားေတူု�မ်ိ ိ ရံို��တူငွ်�်မိတိူတ်ူမ်ိ� ၅ ချ�က်ု� ရယ်ပူြီး�ီ� စုတုူပ်ြ�း
နေလလ်းချဲ�်က်သည့်။် အ�ု��ါမိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�သည့် ်နှု�င်င််သံး�စုစီုစုန်ေရ� ပြ�စုစ်ုဉ်နှငိ်် ်�က်စ်ု�်လ�က်ရ်ှိိုပြီး�ီ� ၂၀၂၁ 
နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက် ် အထို‘မိ’နေပြမိးက်န်ေသး စုစုအ်းဏားသမ်ုိ�မိနုေေးက်�ု်�င်�်အချ�ုေက််ု� ရက်စ်ုွတဲူ�်ထိုး�
�ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ် နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၂၀၂၁ မိ ိ မိတူလ် ၂၀၂၂ �က်း� အဂျာဂလ�်ုနှငိ်် ် ပြမိေမ်ိး နှစိုဘ်းသးပြ�င်် ် 
ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်် ်သတူင်�်မိ�း�က်ု�လည့်�် ပြ�ေလ်ည့်သ်ံ��သ�်ပြီး�ီ� စုတုူပ်ြ�းနေလလ်းချဲသ်ည့်။် 







ဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ျ�းလနွသ်�များသည ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ 
လ�ဂ့�ဏသ်ကိ�ာကျေစြခငး်��င့ ်ကာကယွထ်ားေပး
ရသည့ ်အ�ပ်စ�များအေပါ် အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်
အ�ကမ်းဖကြ်ခငး်များကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်လ�မျိ�း၊အမည်
စသည့ ်သကေ်သခ ံIdentification မ�တတ်မ်းများကိ� 
��စ�်�ညလ်များစာွ အသံ�းြပ�ခဲ�့ကပါသည။် ဤသညမ်�ာ 
ဂျ�းြပညသ်�များကိ� အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်
မီးေလာငတ်ိ�ကသ်ငွး် သတြ်ဖတြ်ခငး် (Holocaust)
၊ တ�ဆ ီ(Tutsi) ြပညသ်�များအေပါ် ကျ�းလနွခ်ဲသ့ည့ ်
Rwanda ဂျီ�ိ�ဆိ�ကတ်ိ��့ �င့ ်အလားတ� ကစိ�ရပ်ြဖစသ်လိ� ့ 
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ�ိ�ဟငဂ်ျာြပညသ်�များအေပါ် ကျ�းလနွဆ် ဲ
ဂျီ�ိ�ဆိ�က�်�င့လ်ညး် အလားတ�ပင ်ြဖစပ်ါသည။် 

အမ�ည့ေ်�ခဂျီ�ိ�ဆိ�က-် ဂျ�းလ�မျိ�းများအား
အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�ကမီ်းေလာငတ်ိ�ကသ်ငွး် သတြ်ဖတ်
ြခငး် (Holocaust)��င့ ်ရဝနဒ်ါ��င့ ်ြမနမ်ာဂျီ�ိ�ဆိ�ကမ်ျား
တငွ ်အမျိ�း၊အမညေ်ဖာ်ြပချကပ်ါ သကေ်သခကံဒြ်ပား
များ၏ အခနး်က� မညေ်သာ ဤအစရီငခ်စံာသည ်
ဂျီ�ိ�ဆိ�က ်၃ ခ�ကိ� ��ငိး်ယ�ဉ်ေလလ့ာြခငး်��င့ ်�ိ�ငင်တံကာ
ရာဇဝတမ်� ဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ိ� ကျ�းလနွရ်န ်လ�မျိ�း၊ အမည ်
သကေ်သခေံဖာ်ြပချကပ်ါ မ�တတ်မ်းများအား 
အသံ�းြပ�ြခငး်တိ�က့ိ� တငြ်ပထားပါသည။် 
ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ �ိ�ဟငဂ်ျာြပညသ်�များကိ� 
ဆကလ်က ်ပစမ်�တထ်ားလျက�်�ိေသာ ြမန်
မာစ့စအ်ာဏာသမ်ိးအ�ပ်စ���င့ ်ပတသ်က၍် 
သတငး်အချကအ်လကသ်စ ်များကိ�တငြ်ပ
ထား�ပီး ြမနမ်ာအာဏာသမ်ိးအ�ပ်စ�၏ 
ြပစဒ်ဏမ်� လတွေ်ြမာကေ်နမ�ကိ� 
တားဆးီရန၊် ကျ�းလနွသ်�များကိ�
တာဝနခ်ေံစရန�်�င့ ်�ိ�ဟငဂ်ျာလ�မျိ�း
များအေပါ် ြဖစေ်ပါ်ဆ ဲဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ိ� 
အဆံ�းသတရ်န ်အေသးစတိ်
အ�ကြံပ�ထားပါသည။်  
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